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B&W - BESLUITENLIJST

Datum vergadering
Aanwezig
Afwezig

: 26 maart 2019 (week 13)
Ellen van Selm; Anko Postma; Libbe de Vries; Rob Jonkman;
:
Koen van Veen
:

B&W Agenda/Besluitenlijst
Voorstellen

Besluiten

1. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de
gemeente Opsterland van 19 maart 2019
(week 12).

De besluitenlijst is vastgesteld.

Sociaal Domein
2. Voortgang Transitieproces Caparis en
garantstelling Zonnecollectoren
(2019-03543)
Brief aan de raad waarin wordt
gecommuniceerd over de voortgang van het
transitieproces bij Caparis en de gemeentelijke
garantstelling voor de realisatie van
zonnepanelen.
3. Beantwoording raadsvragen BAS
(2019-03362)
De heer De Boer van de raadsfractie van BAS
heeft volgens artikel 39 van het Reglement van
Orde schriftelijke vragen gesteld over de
tekorten Sociaal Domein en Jeugdzorg 2019.
4. Beleidsregels leerlingenvervoer 2019
(2019-03518)
De 'Beleidsregels leerlingenvervoer Opsterland
2019' hebben betrekking op de 'Verordening
leerlingenvervoer Opsterland 2015'. In de
herziene beleidsregels is, ten opzichte van de
beleidsregels zoals die in 2017 zijn vastgesteld,
een aantal aanpassingen gedaan ten bate van
de uitvoering van de verordening.

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. De beantwoordingsbrief aan de raad vast te
stellen.

1. De 'Beleidsregels leerlingenvervoer
Opsterland 2019' vast te stellen.
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OWO-VTH
5. Aanwijzing toezichthouders Wetterskip
(2019-03264)
In het kader van efficiënt toezicht is samenwerking met de toezichthouders van het
Wetterskip Fryslân wenselijk. Om ook in
Opsterland toezicht te kunnen houden op
specifiek aangegeven wet- en regelgeving
dienen de toezichthouders van het Wetterskip
formeel aangewezen te worden. Zij kunnen dan
tijdens hun reguliere werkzaamheden een "oogen oorfunctie" voor de gemeente vervullen. De
gemeente is en blijft bevoegd om te besluiten of
er wel of niet handhavend wordt opgetreden.

1. De buitengewone opsporingsambtenaren
en/of toezichthouders van Wetterskip Fryslân
aan te wijzen als toezichthouder voor de
gemeente Opsterland voor wat betreft de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de
Wet milieubeheer en de Wet
bodembescherming.
2. Aanwijzingsbesluit vast te stellen conform
bijgevoegd conceptbesluit.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 april 2019 (week 14).
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